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 الجوائز الشبكية 

تتصل فيما بينها في ( قضبان ) مجموعة من العناصر الجوائز الشبكية من تتؤلف 

هوائيات تصميم أبراج في الجوائز  نقاط اتصال تسمى العقد ،وتستخدم هذه 

الصناعية اإلذاعة والتلفزيون والجسور المعدنية وأسقف المعامل والمنشآت 

.وآليات الرفع والنقل  

تتلخص عملية حساب المنشآت في حساب القوى المإثرة في عناصر المنشؤة 

.وتبيان حالة هذه العناصر إذا كانت في حالة شد أو ضغط  

.طريقة العقد وطريقة المقاطع: توجد طريقتان لحساب المنشآت وهما   
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 عدم الخعيين 

 القىي في العناصس ، وعدد زدود ألافعال الخازجيت ًجب أن ًكىن 
َ
عدد املجاهيل مخضمنا

ا لعدد معادالث الخىاشن الكليت لكل عقدة  مع العلم أهه ًمكننا كخابت معادلخين . مساٍو
فقط لكل عقدة للخىاشن   

 

.عدد زدود ألافعال الخازجيت -r 

 J - عدد العقد

(القضبان)   b-عدد العناصس  
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قت فصل العقد .1  :طٍس

قت عندما ًساد   حساب القىي املؤثسة في كافت عناصس املنشأةحسخخدم هره الطٍس

قت هدبع الخطىاث الخاليت  :ولحل املسائل بهره الطٍس  

ن .1 هقىم  بفصل العقد من املنشأة وهبدأ بالعقدة التي ال جحخىي على أكثر من عنصٍس
ن فقط ، ( مجهىلين فقط )  وإذا لم جخىفس في املنشأة أًت عقدة جحخىي على عنصٍس

. عندها هبدأ الحل بحساب زدود ألافعال الخازجيت للمنشأة كاملت  
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 طريقة فصل العقد

 وهفسض أن كافت القىي هسسم مخطط الجسم الحس لهره العقدة . 2•

 .(في حالت شدالقضبان )من العقد خازجت •

.هكخب معادلخين للخىاشن مشابهه ملعادالث جىاشن الجسيم. 3  

.املعادلخين وهحسب املجاهيل هحّل . 4  

قت. 5 ها بنفس الطٍس
ّ
.هنخقل إلى بقيت العقد وهحل  

إذا هخج بعد الحساب أن إشازة إحدي القىي سالبت فهرا ٌعني أن : مالحظت   

.املفسوض ًكىن في حالت ضغطالعنصس   
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